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Organisationsbestyrelsesmøde 

 

Møde Sted Start 

25-05-2016 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 

Deltagere Robert Madsen, Jørn Stevns, Poul Jeppesen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud 
Weiss, Lis Bentin 

Afbud Erik Krogsbak 

Referent Lis Bentin 

Mødeleder Robert Madsen 
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055/16 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra møde i organisations-

bestyrelsen den 27. april 2016.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 27. april 

2016.   

 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 27. april 2016.  

  

056/16 Nyt fra formanden Beslutning 

Formanden fremlægger eventuelle punkter til 

drøftelse, godkendelse og/eller til orientering.  

Organisationsbestyrelsen tog Nyt fra 

formanden til efterretning.   

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter, godkender 

og/eller tager eventuelle punkter til efterretning.  

  

057/16 Nyt fra administrationen Beslutning 

Direktøren orienterer om eventuelt nyt fra admi-

nistrationen ud over de punkter, der allerede er 

på dagsordenen.  

Organisationsbestyrelsen tog Nyt fra 

Administrationen til efterretning.   

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

til efterretning.  

  

058/16       Konstituering Beslutning 

Repræsentantskabsmødet vælger formand for 

organisationsbestyrelsen, og organisationsbe-

styrelsen vælger efterfølgende næstformand, jf. 

vedtægternes § 6, stk. 2, herunder beslutning 

på repræsentantskabsmødet den 8. april 1997, 

punkt 3.  

Jørn Stevns, som har fungeret som næstfor-

mand, blev på repræsentantskabsmødet den 18. 

Organisationsbestyrelsen godkendte 

formandens indstilling om, at Jørn 

Stevns fortsætter som næstformand i 

det kommende år.  
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maj 2016 genvalgt. Derfor indstiller formanden, 

at Jørn Stevns fortsætter som næstformand for 

organisationsbestyrelsen i det kommende år.  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender forman-

dens indstilling om, at Jørn Stevns fortsætter 

som næstformand i det kommende år. 

  

059/16 Kodeks for organisationsbesty-

relsen 

Beslutning 

For at sikre fortsat fælles fodslag i organisati-

onsbestyrelsen vedlægges kodeks for organisa-

tionsbestyrelsen med henblik på en gennem-

gang på mødet. 

Organisationsbestyrelsen gennemgik 

kodeks for organisationsbestyrelsen, 

som vil blive evalueret på seminar for 

organisationsbestyrelsen den 16. – 

17. juni 2016. 

 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen gennemgår kodeks 

for organisationsbestyrelsen med det formål 

fortsat at sikre fælles fodslag i organisationsbe-

styrelsen. 

  

060/16       Mødedatoer og -tidspunkt Beslutning 

Organisationsbestyrelsesmedlem Anders Ene-

voldsen har efter genvalg på repræsentant-

skabsmødet den 18. maj 2016 ønsket en drøf-

telse af organisationsbestyrelsens mødedatoer 

og -tidspunkt, som varslet før genopstilling til 

organisationsbestyrelsen. 

Organisationsbestyrelsen besluttede at 

flytte møderne fra onsdag til mandag 

kl. 15.30 – det vil betyde følgende 

ændringer: 

Onsdag den 29. juni flyttes til man-

dag den 27. juni 

Onsdag den 24. august flyttes til 

mandag den 22. august  

Onsdag den 26. oktober flyttes til 

mandag den 24. oktober 

Onsdag den 30. november flyttes til 

mandag den 28. november  

Onsdag den 21. december flyttes til 

mandag den 19. december 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter mødedatoer 

og –tidspunkt for fremtidige møder i organisati-

onsbestyrelsen. 
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061/16 Budgetforudsætninger 2017 Beslutning 

Administrationen skal i gang med at udarbejde 

afdelingsbudgetter for 2017. Derfor er der udar-

bejdet budgetforudsætninger 2017, som vil blive 

uddelt på mødet. 

Organistionsbestyrelsen tog budget-

forudsætningerne for 2017 til efterret-

ning.    

Indstilling 

At organistionsbestyrelsen tager budgetforud-

sætningerne for 2017 til efterretning.   

  

062/16 Seminar for organisationsbesty-

relsen 2016 

Beslutning 

Seminar for  organisationsbestyrelsen er fastsat 

til 16. – 17. juni 2016. 

Administrationen vil på mødet give en kort sta-

tus med hensyn til mødested og indhold for se-

minaret. 

Organisationsbestyrelsen tog status 

for saminar 2016 til efterretning. Se-

minaret bliver holdt på Mejerigården, 

som ligger ved Fiskebæk i Gedser. 

  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status for sa-

minar 2016 til efterretning. 

 

063/16 Plan for afdelingsmøder 2016 Beslutning 

Afdelingsbestyrelserne har godkendt dato og 

tidspunkt for de kommende afdelingsmøder i 

august/september 2016.  

Plan over afdelingsmøder 2016 vedlægges til 

orientering.  

Organisationsbestyrelsen tog plan for 

afdelingsmøder i 2016 til efterretning 

og besluttede, at der fortsat skulle 

indledes med rigets tilstand.  

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager plan for afde-

lingsmøder i 2016 til efterretning. 
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064/16       Afdelingsmøder 2016 for afde-

linger uden afdelingsbestyrelse 

Beslutning 

Administrationen anbefaler, at organisationsbe-

styrelsen drøfter, hvilke organisationsbestyrel-

sesmedlemmer der eventuelt deltager i afde-

lingsmøderne 2016 for afdelinger uden afde-

lingsbestyrelse. 

Organisationsbestyrelsen besluttede, 

at næstformanden deltager i møderne 

for så vidt angår afdeling 25 Bakkehu-

set og afdeling 34 Grønnegården. 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen beslutter om – og i 

givet fald, hvem der deltager i afdelingsmøderne 

2016 for afdelinger uden afdelingsbestyrelse. 

  

065/16       Bemyndigelse i sommerferien Beslutning 

I "sommerperioden" kan der opstå situationer, 

der kan kræve en beslutning "her og nu". 

Derfor anbefaler administrationen, at formand 

og direktør bemyndiges til at kunne træffe uop-

sættelige beslutninger i sommerperioden – al-

ternativt direktør og næstformand i formandens 

fravær.  

Eventuelle beslutninger vil blive forelagt til en-

delig godkendelse ved organisationsbestyrelsens 

møde i august 2016. 

Bemyndigelsen omfatter også godkendelse af 

Budget 2017 for afdelinger uden afdelingsbesty-

relse, så administrationen overholder gældende 

tidsfrister i forbindelse med de kommende afde-

lingsmøder i 2016. 

Organisationsbestyrelsen gav formand 

og direktør – alternativt næstformand 

og direktør i formandens fravær – be-

myndigelse til at træffe uopsættelige 

beslutninger i sommerperioden,  her-

under godkendelse af budget 2017 for 

afdelinger uden afdelingsbestyrelse.  

Organisationsbestyrelsen vil efterføl-

gende blive orienteret om eventuelle 

trufne beslutninger i sommerperioden. 

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen giver formand og di-

rektør – alternativt næstformand og direktør i 

formandens fravær – bemyndigelse til at kunne 

træffe uopsættelige beslutninger i sommerperio-

den,  herunder godkendelse af budget 2017 for 

afdelinger uden afdelingsbestyrelse. 
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066/16 Bygge- og renoveringssager Beslutning 

På mødet vil der blive givet en status på igang-

værende bygge- og renoveringssager. 

Organisationsbestyrelsen tog status på 

igangværende bygge- og renoverings-

sager til efterretning – for så vidt an-

går afdelingerne 7, 9, 11, 13, 24 og 

35.   

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på 

igangværende bygge- og renoveringssager til 

efterretning.  

  

067/16 Beboerklagenævns- og advokat-

sager  

Beslutning 

På mødet vil der blive givet en status på beboer-

klagenævns- og advokatsager.  

Organisationsbestyrelsen tog status på 

beboerklagenævns- og advokatsager 

til efterretning.  
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på be-

boerklagenævns- og advokatsager til efterret-

ning. 

  

068/16 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 17. maj 2016 ingen 

ledige boliger.  

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning.   

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  

  

  

069/16 Eventuelt Beslutning 

 

 

Ingen punkter. 
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070/16 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til den 29. juni 2016. Næste møde holdes mandag den 27. 

juni 2016, jf. beslutning under punkt 

060/16. 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

Robert Madsen  Lis Bentin 

 


